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2020-01-01 IKI 2020-06-30 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 

 VYKDYMO ATASKAITOS  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos  

vykdymo ataskaitą. 

 Tauragės suaugusiųjų mokymo centras, kodas 195474476, Tauragė, Laisvės g. 19. 

 Įstaigos veikla – suaugusiųjų bendrasis vidurinis mokymas,  

 veiklos pagrindinis kodas 853100. 

2. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, 

suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius. 

         Tauragės suaugusiųjų mokymo centrui 2020 metų II ketvirtį buvo skirti 152600,00 eurai, 

palyginus su 2019 m. padidėjo 38300,00 eurų arba 33,51%, gauta – 113532,20 eurai, palyginus su 

2019 m. padidėjo 24379,74  eurais arba 27,35%.  

         2020 metų II ketvirtį nepanaudoti 284,13 Eur. gauti asignavimai.  

         Panaudoti asignavimai – 113248,07 eurai, palyginus su 2019 m. panaudojimas padidėjo 

24095,61 eurais arba 27,03 %., iš jų: darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 109646,56 eurai, 

palyginus su 2019 m. padidėjo 29853,07 eurais arba 37,42%; Asignavimų planas neįvykdytas 

36253,44 eurų, nes dėl nukeltų brandos egzaminų dalis darbuotojų turėjo planuotas atostogas 

nukelti vėlesniam laikui. Prekių ir paslaugų reikmėms – 3433,87 eurų, palyginus su 2019 m. 

sumažėjo 5590,73 eurų, arba 62,05%; Asignavimų planas neįvykdytas 2866,13 eurų, nes dėl 

nuotolinio mokymo buvo mažesnis poreikis mokymo priemonėms. Socialinei paramai (ligos 

pašalpoms) – 167,64 eurai, palyginus su 2019 m.  sumažėjo 166,73 eurais. Asignavimų planas 

neįvykdytas 232,36 eurų, nes darbuotojai mažiau sirgo. 

         Iš savivaldybės biudžeto buvo gauta asignavimų 16202,22 eurai, palyginus su 2019 m.  

asignavimai padidėjo 1605,82 eurų arba 11,00 %,  iš jų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 

14019,69 eurai, palyginus su 2019 m. padidėjo 1819,69 eurais arba 14,92 %, nes didėjo pareiginės 

algos bazinis dydis bei minimalus mėnesinis atlyginimas. Prekių ir paslaugų reikmėms – 2170,54 



eurų, palyginus su 2019 m. sumažėjo 225,86 eurų, arba 9,42 %. socialinei paramai (ligos 

pašalpoms) – 11,99 eurai. 

         Iš valstybės biudžeto buvo gauta mokinio krepšelio asignavimų 97329,98 eurai, palyginus su 

2019 m. asignavimai padidėjo 27335,92 eurais arba 39,05%, iš jų darbo užmokesčiui ir soc. 

draudimui – 95626,87 eurai, palyginus su 2019 m. padidėjo 28033,38 eurais arba 41,47%, nes 

didėjo pareiginės algos bazinis dydis bei minimalus mėnesinis atlyginimas. Prekių ir paslaugų 

reikmėms – 1547,46 eurų, palyginus su 2019 m. sumažėjo 518,74 eurų, arba 25,10%. socialinei 

paramai (ligos pašalpoms) – 155,65 eurai, palyginus su 2019 m.  sumažėjo 178,72 eurais. 

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija. 

 Mokymo centras neturi. 

4. Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio  

pabaigoje. 

 Pinigų likutis banke 2020-01-01 dienai biudžetinėje sąskaitoje 0 Eur. 

 Pinigų likutis banke 2020-06-30 dienai biudžetinėje sąskaitoje 284,13 Eur. 

 Pinigų likutis banke 2020-01-01 dienai pavediminėje sąskaitoje 2808,35 Eur. 

 Pinigų likutis banke 2020-06-30 dienai pavediminėje sąskaitoje 770,69 Eur. 

Tame skaičiuje 2 % lėšos- 616,62 Eur.,  už valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kvalifikavimo  

egzaminus- 154,07 Eur.,  

5. Praėjusiais metais nepanaudotos lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas  

į nuo metų pradžios gautus asignavimus. 

 Mokymo centras neturi. 

6. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto 

lėšų dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo. 

 Mokymo centras neturėjo. 

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys. 

Pradelstų įsiskolinimų Centras neturi. 

8. Kitos gautos lėšos. 

Paramos lėšų (2 procentai) likutis 2020-01-01 buvo 619,96 Eur. Panaudojome 3,34 Eur. 

Likutis 2020-06 30 – 616,62 Eur. 

 

l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Neringa Orentienė 

 

Vyr. buhalterė    Olga Baltrušaitienė 




